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Σχέδιο δράσης του Τμήματος Σχολικού Έτους: 2021-2022

4ος Θεματικός Κύκλος: «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία»

Το σχέδιο δράσης που ακολουθεί για τον 2ο θεματικό κύκλο θα είναι κοινό και
για τα δύο τμήματα της σχολικής μονάδας.

Τίτλος προγράμματος:
“STEAM, και η ΓΗ γυρίζει...”
Πηγή προγράμματος: εδώ

Σχολείο:
2ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

Τάξη:
Νηπιαγωγείο

Τμήματα:
Πρωινό τμήμα 1 και Πρωινό τμήμα 2

Αριθμός μαθητών:
Τμήμα 1: 13 μαθητές/ Τμήμα 2: 13 μαθητές/ Σύνολο: 26 μαθητές

Συνολικός αριθμός
εκπαιδευτικών που
συνεργάζονται:

4

Στοιχεία
εκπαιδευτικών
(Ονομ/νυμο,
Ειδικότητα):

Τζιάλλα Παναγιώτα ΠΕ60
Κουφού Φωτεινή, ΠΕ60
Χριστογιάννη Ευανθία, ΠΕ60 ΕΑΕ
Σίνδρου Βικτωρία ΠΕ06

Στόχοι Σχεδίου Δράσης

Η μεθοδολογία STEAM προσφέρει τη δυνατότητα σε παιδαγωγούς και
δασκάλους να χρησιμοποιούν διδακτικές-μαθησιακές στρατηγικές
βασισμένες σε προγράμματα που εμπλέκουν και τους 5 τομείς-πεδία
(Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Επιστήμες των Μηχανικών, Τέχνες,

Μαθηματικά) και δημιουργούν ένα περιβάλλον μάθησης χωρίς
αποκλεισμούς, όπου όλοι οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν και
να συνεισφέρουν. Σε αντίθεση με τα πιο παραδοσιακά μοντέλα
διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία
STEAM ακολουθούν προσεγγίσεις στο πλαίσιο των οποίων οι μαθητές
έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν και να ενισχύουν πολλές και
σημαντικές δεξιότητες.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο:

«STEAM και η ΓΗ γυρίζει...» έχει ως στόχο με βάση τις αρχές του
εποικοδομητισμού και με μεθόδους διερευνητικής μάθησης οι μαθητές
να σκεφτούν και να βρουν απαντήσεις σε ερωτήσεις για το διάστημα
και για το γεγονός ότι οι πλανήτες δεν είναι απομονωμένοι ο ένας από

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/resource/view.php?id=21344


τον άλλον, αλλά αλληλοεξαρτώμενοι καθώς η Σελήνη περιστρέφεται
γύρω από τη Γη, η Γη, μαζί με επτά άλλους πλανήτες, περιστρέφεται
γύρω από τον Ήλιο και ο Ήλιος, με τη σειρά του, περιστρέφεται γύρω
από το κέντρο του γαλαξία μας. Η Σελήνη, η Γη και ο Ήλιος αποτελούν
τα τρία ουράνια σώματα τα οποία σχηματίζουν ένα ολοκληρωμένο
σύστημα, με την εναλλαγή ημέρας/νύχτας, τις εκλείψεις και τις εποχές
που προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωμάτων
αυτών και με τις οποίες οι μικροί μαθητές θα πειραματιστούν και θα
γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο.

Μέσα από πειράματα, εξοικείωση με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά
λογισμικά, δημιουργία μηχανικών κατασκευών, καλλιέργεια της
μαθηματικής σκέψης και εξοικείωση με βασικές αρχές
προγραμματισμού και αλγοριθμικής σκέψης τα παιδιά θα έρθουν σε
επαφή με τη φιλοσοφία του STE(A)M, η οποία βασίζεται στην επιστήμη
με βάση την έρευνα (IBSE) υιοθετώντας την αρχή του John Dewey ότι η
εκπαίδευση ξεκινά με περιέργεια (Savery, 2006) προτρέποντας τους
μαθητές να περάσουν από όλα τα στάδια της επιστημονικής έρευνας:

να θέσουν μια ερώτηση, να αναπτύξουν μια υπόθεση, να σχεδιάσουν
πώς να δοκιμάσουν αυτήν την υπόθεση, να συλλέξουν δεδομένα, να
αναλύσουν τα αποτελέσματα και να τα μοιραστούν με τους
συμμαθητές (Pedaste et al. 2015).

Διάρκεια: 7 εβδομάδες.
Περίοδος υλοποίησης:  Απρίλιος - Μάϊος

Εργαστήριο 1
(4 διδακτικές ώρες)
«Με έναν μαγνήτη
κάνω
μαγικά, ένας μαγνήτης
είναι και η Γη
παιδιά!!»

Το πρώτο Εργαστήριο Δεξιοτήτων έχει τίτλο “Με έναν μαγνήτη κάνω μαγικά,
ένας μαγνήτης είναι και η Γη παιδιά!”.
Πριν εξερευνήσουμε τον κόσμο των πλανητών, οι μικροί μας επιστήμονες
αυτή τη φορά, εξερευνούν τον κόσμο των μαγνητών. Ο μαγνήτης είναι ένα
υλικό που έχει την ιδιότητα να έλκει το σίδηρο διαμέσου ενός μαγνητικού
πεδίου. Όταν ο σίδηρος μαγνητιστεί, τα άτομά του προσανατολίζονται
σύμφωνα με τις μαγνητικές γραμμές του πεδίου και συμπεριφέρονται σαν
μαγνήτες.
Τα παιδιά ήδη γνωρίζουν ότι οι μαγνήτες "τραβούν πράγματα", όπως οι
μαγνήτες που έχουν στο ψυγείο τους και τα παιχνίδια με μαγνητικούς πίνακες
και γράμματα… Ναι αλλά όλα τα αντικείμενα έλκονται από τους μαγνήτες;
Παίρνοντας λοιπόν μαγνήτες στα χέρια, άρχισαν να ψάχνουν και να
ανακαλύπτουν τι υπήρχε μέσα στην τάξη το οποίο οι μαγνήτες "τραβούσαν".
Στόχος του εργαστηρίου είναι:
➢ Να μάθουν τι είναι οι μαγνήτες. 
➢ Να ανακαλύψουν την μαγνητική έλξη, ποιά υλικά μαγνητίζονται και ποιά
όχι.
➢ Να ανακαλύψουν την ύπαρξη απωστικών και ελκτικών δυνάμεων.
➢ Να μάθουν ότι και η Γη συμπεριφέρεται σαν ένας τεράστιος μαγνήτης
του οποίου οι μαγνητικοί πόλοι βρίσκονται κοντά στον Βόρειο και στον Νότιο
Πόλο.
➢ Να ενισχύσουμε τη θετική στάση των παιδιών απέναντι στις Φυσικές



Επιστήμες και στην Τεχνολογία.
➢ Να τα κάνουμε να κατανοήσουν ότι η Φυσική δεν είναι μόνο ένα χρήσιμο
μάθημα, αλλά και ένα πολύ ενδιαφέρον και ιδιόμορφο παιχνίδι!
➢ Να τους μάθουμε να αντλούν από τις φυσικές επιστήμες ικανοποίηση
και χαρά!
➢ Να πειραματιστούν μόνα τους και σε ομάδες. Μέσω των πειραμάτων,
επιδιώκουμε οι μαθητές να μάθουν να ακολουθούν τις οδηγίες που τους
δίνονται και να εργάζονται με οργανωμένο και πειθαρχημένο τρόπο. Επίσης, με
τη συζήτηση που ακολουθεί έπειτα από κάθε ομαδικό πείραμα, επιδιώκεται και
πάλι η αλλαγή στις εννοιολογικές δομές που συγκροτούν τη γνώση των
μαθητών.
Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα: - ελεύθερο παιχνίδι και ανίχνευση των γνώσεων και των
εμπειριών που τα παιδιά διαθέτουν για τους μαγνήτες και το μαγνητισμό.
Τα παιδιά απαντούν στις εξής ερωτήσεις:
Ποιός έχει μαγνήτες στο σπίτι του? Τι μαγνήτες έχεις? Τι κάνει ο μαγνήτης?
-αφήνουμε τα παιδιά να παίξουν με υλικά της τάξης και μαγνήτες και
παρατηρούμε σταδιακά ότι χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο
μαγνητιζόμενα και μη υλικά. Ζητάμε διευκρινίσεις για τις επιλογές των υλικών
και επιμένουμε στη διάκριση με βάση τη μαγνητική τους συμπεριφορά. Όταν
διαπιστώνουμε ότι έχουν κάνει τη διάκριση στρέφουμε τη συζήτηση στο υλικό
των αντικειμένων και όχι στο σχήμα ή τοχρώμα.
2η δραστηριότητα: - δοκιμάζουμε να ψαρέψουμε με μαγνήτες διάφορα
αντικείμενα μέσα σε νερό, αλλά και μέσα σε άμμο, στην αυλή του σχολείου μας
και βλέπουμε ότι δε χάνουν τη δύναμή τους.
- κάνουμε πειράματα με μία πλαστική Γη, που έχει ρινίσματα σιδήρου στο
εσωτερικό της και μία πυξίδα. Όταν πλησιάζουμε έναν μαγνήτη κοντά τους,
αυτός αρχίζει και περιστρέφεται όταν είναι κοντά στη Γη, ενώ όταν πλησιάζει
την πυξίδα, αυτή“τρελαίνεται”.
3η δραστηριότητα: - μιλάμε για τους πόλους του μαγνήτη και ανακαλύπτουμε
ότι τα ομώνυμα απωθούνται και τα ετερώνυμα έλκονται. Έπειτα, παίζουμε ένα
κινητικό παιχνίδι στο χώρο. Χορεύουμε με τη μουσική και όταν σταματήσει, τα
παιδιά - "ομώνυμα" που κρατούν το τα τουβλάκια με το ίδιο χρώμα στέκονται
πλάτη με πλάτη, ενώ τα "ετερώνυμα" αγκαλιάζονται - "έλκονται".

Εργαστήριο 2
(4 διδακτικές ώρες)
«Τι γνωρίζουμε για τη
Γη και το Διάστημα;»

Το δεύτερο Εργαστήριο Δεξιοτήτων έχει τίτλο “Τι γνωρίζουμε για τη Γη και το
Διάστημα;”

Στόχος του εργαστηρίου είναι:
➢ Να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον, την περιέργεια και το εσωτερικό
κίνητρο αναφορικά με το υπό διερεύνηση θέμα..
➢ Να κάνουμε σύνδεση με την τεχνολογία (Flynn,1999) και προβολή βίντεο
από το YouTube προετοιμάζοντας σωστά τους μαθητές στην ορθή και
παραγωγική χρήση του διαδικτύου.
➢ Να εισάγουμε τα παιδιά στο Ηλιακό μας σύστημα και τους πλανήτες
του.
➢ Να δουν οπτικοποιημένη τη σκέψη τους με το γραπτό λόγο στο
διαδραστικό μας πίνακα.
➢ Να εκφραστούν με δημιουργικούς τρόπους:



- δραματοποίηση μύθου
- ζωγραφική πάνω σε αυτόν
- μουσική-τραγούδι

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα: - κατασκευή αρχικού εννοιολογικού χάρτη: διερευνούμε
τις πρότερες γνώσεις των παιδιών, συζητάμε τι γνωρίζουν οι μαθητές για το
διάστημα και τι θα ήθελαν να μάθουν και καταγράφουμε στο διαδραστικό μας
πίνακα όλες τις ιδέες που έχουν οι μαθητές.

- με το παρακάτω βίντεο https://youtu.be/8Ewgh-hLQAc ταξιδεύουμε στο διάστημα
και κάνουμε μια εισαγωγή στο τι θα μάθουμε για τον γαλαξία μας και το Ηλιακό μας
σύστημα με τον Ήλιο και τους 8 πλανήτες του!.
2η δραστηριότητα: - διαβάζουμε από τη Μυθολογία μας το μύθο του
“Δαίδαλου και του Ίκαρου”, έπειτα τον δραματοποιούμε και ζωγραφίζουμε ό,τι
μας έκανε εντύπωση από αυτόν. Μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε και
στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/dZrgjKjWeQs

3η δραστηριότητα: - μαθαίνουμε το τραγούδι: “Ο Αστροναύτης” του Γ.
Σακελλαρίδη. (https://youtu.be/39SpOKpjGTM)

Εργαστήριο 3
(4 διδακτικές ώρες)
«Και η Γη κινείται… Η
εναλλαγή των εποχών
- Η μέρα και η νύχτα».

Το τρίτο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του τρίτου θεματικού κύκλου έχει τίτλο «Και η
Γη κινείται… Η εναλλαγή των εποχών - Η μέρα και η νύχτα»

Στόχος του εργαστηρίου είναι:
➢ Να  γνωρίσουν τη Γη και την κίνησή της.
➢ Να κατανοήσουν μέσα από πειραματισμό, την εναλλαγή ημέρας και

https://youtu.be/8Ewgh-hLQAc
https://youtu.be/dZrgjKjWeQs
https://youtu.be/39SpOKpjGTM


νύχτας
➢ Να οπτικοποιήσουν την ημέρα τους.
➢ Να γνωρίσουν τον Ήλιο και να τον συνδέσουν με τη Μυθολογία.
➢ Να γνωρίσουν πώς δημιουργούνται οι εποχές του Χρόνου.
➢ Να εξοικειωθούν με τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, δημιουργία και
διαμοιρασμό ψηφιακού υλικού.
➢ Να προσεγγίσουν έννοιες κωδικοποίησης και μαθηματικών.
➢ Να εκφραστούν δημιουργικά.
➢ Να καλλιεργήσουν το συνεργατικό πνεύμα για την εύρεση λύσης.
Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα: - συζητάμε για τον πλανήτη μας, τη Γη. Πώς είναι
πραγματικά η Γη; Τι σχήμα νομίζουμε ότι έχει; Τι χρώματα έχει; Πώς θα ήταν
άραγε αν μπορούσαμε να σταθούμε στο φεγγάρι και να τη κοιτάξουμε; Τι είναι η
Υδρόγειος σφαίρα; Γυρίζει ή μένει ακίνητη; Είναι μακριά ή κοντά στον ήλιο;
Πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε εδώ πάνω στη Γη μας; (Να κοιμηθούμε,
να παίξουμε, να κολυμπήσουμε, να πάμε βόλτες, να χορέψουμε...)
- διαβάζουμε το παραμύθι από τη σειρά "Μελισσάκια": "Γυρίζει, γυρίζει η
Γη..."

2η δραστηριότητα: - “κινείται η γη;” Και βέβαια κινείται!!!! Δεν κινείται ο ήλιος
στον ουρανό αλλά κινείται η γη γύρω από τον ήλιο!!!! Για να κάνει έναν
ολόκληρο κύκλο η γη γύρω από τον ήλιο χρειάζεται 365 μέρες δηλαδή έναν
χρόνο… Καθώς κινείται γύρω από τον ήλιο ταυτόχρονα περιστρέφεται και
γύρω από τον εαυτό της….Η περιστροφή της κρατάει λιγότερο, κρατάει 24
ώρες…Γι’ αυτό και όταν εμείς έχουμε μέρα, κάπου αλλού στη γη είναι νύχτα και
το αντίθετο. Να, δείτε την εδώ και εδώ πως κινείται γύρω από τον εαυτό της
και από τον ήλιο. Κι εδώ ένα βίντεο από το Picou-Picou, για να το καταλάβετε
καλύτερα. (https://youtu.be/b4nABvE6cAE)
- κάνουμε πείραμα με την Υδρόγειο Σφαίρα και με ένα φακό, για να
αντιληφθούμε την κίνηση της Γης γύρω από τον εαυτό της και τον ήλιο, και
πώς αυτή επηρεάζει την εναλλαγή της μέρας και της νύχτας και των εποχών.
(Φυσικές Επιστήμες)
- κάνουμε το ίδιο πείραμα σε ζευγάρια, με βιωματικό τρόπο: ένα παιδάκι είναι η
γη, που περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της και γύρω από το άλλο παιδάκι,
τον ήλιο!
3η δραστηριότητα: - Ήλιος και Μυθολογία: “Μύθος του Φαέθοντα”, και
σύνδεση με περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η σημασία του Ήλιου στη ζωή μας, οι
ωφέλειες, και τα προβλήματα που προκαλεί. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
(https://youtu.be/ZFhXWwMk1k0).

https://vignette.wikia.nocookie.net/science/images/9/94/Globe-04-goog.gif/revision/latest/top-crop/width/300/height/300?cb=20080514104730&path-prefix=el
https://youtu.be/d7zzn1QjzwY
https://youtu.be/b4nABvE6cAE
https://youtu.be/ZFhXWwMk1k0


- χωρίζουμε τον μύθο σε κομμάτια, με εικόνες, τις ανακατεύουμε και ζητάμε
από τα παιδιά να βάλουν την ιστορία στη σωστή σειρά. (Μαθηματικά-
Κωδικοποίηση) -δραματοποίηση και ζωγραφική του μύθου από τα παιδιά.

4η δραστηριότητα: - εικαστική αναπαράσταση της Γης με χαρτόνια και
τέμπερες (πράσινη και μπλε).
- ακούμε τα τραγούδια: “ Η κυρά Αστρονομία” (https://youtu.be/HKIrmGZ8JI0)
και “Η Σφαίρα” (Ζουζούνια) (https://youtu.be/uH6cb-8ZDrs)

Εργαστήριο 4
(4 διδακτικές ώρες)
«Από τη Γη στη Σελήνη
- Ας γνωρίσουμε το
Φεγγάρι»

Το τέταρτο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του τρίτου θεματικού κύκλου έχει τίτλο
“Από τη Γη στη Σελήνη - Ας γνωρίσουμε το Φεγγάρι!”

Στόχος του εργαστηρίου:
➢ Γνωριμία με τη Σελήνη και τα χαρακτηριστικά της.
➢ Απόσταση Σελήνης - Γης μέσα από πειραματισμό.
➢ Εικαστική απεικόνιση των φάσεων της Σελήνης.
➢ Εικαστική προσέγγιση παραμυθιού και σύνδεση με την Τεχνολογία και
τα ψηφιακά εργαλεία.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα: -βλέπουμε βίντεο με τους πρώτους αστροναύτες που
πάτησαν στο Φεγγάρι (https://youtu.be/TWQ9fQSuhYg)
- μιλάμε για τη βαρύτητα και βλέπουμε βίντεο με το πώς ζουν οι αστροναύτες
στο Διάστημα (https://youtu.be/RwvLm7UmlY8)
2η δραστηριότητα: -παρακολουθούμε στο βίντεο την ιστοριούλα “Το Φεγγάρι
και ο φίλος του” και μαθαίνουμε για τις φάσεις της Σελήνης.
(https://www.youtube.com/watch?v=HTEdvjuMLz4)
- σχηματίζουμε τις φάσεις της Σελήνης με γεμιστά μπισκότα.

https://youtu.be/HKIrmGZ8JI0
https://youtu.be/uH6cb-8ZDrs
https://youtu.be/TWQ9fQSuhYg
https://youtu.be/RwvLm7UmlY8
https://www.youtube.com/watch?v=HTEdvjuMLz4


3η δραστηριότητα: - διαβάζουμε την ιστορία "Φεγγαροσκεπαστής" του
ΠΙΜΠΑΡΕ ΕΡΙΚ. (https://youtu.be/COSzCNona4Q).
- έπειτα, δραματοποιούμε και  ζωγραφίζουμε το παραμύθι.
4η δραστηριότητα: - ακούμε το τραγούδι: “Ένας Ήλιος, μία Γη, ένα
Φεγγάρι” (https://youtu.be/Z1jA_2lJgkQ)
- σε φύλλα εργασίας τα παιδιά ζωγραφίζουν τις δραστηριότητες που κάνουν τη
μέρα και τη νύχτα.

Εργαστήριο 5
(4 διδακτικές ώρες)
«Ας δούμε από κοντά
τους πλανήτες.
Υπάρχει ζωή εκεί έξω;”

Το πέμπτο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του τρίτου θεματικού κύκλου έχει τίτλο: “Ας
δούμε από κοντά τους πλανήτες. Υπάρχει ζωή εκεί έξω;”

Στόχος του εργαστηρίου είναι τα παιδιά:
➢ Να μάθουν τους πλανήτες του Ηλιακού συστήματος.
➢ Να εκφραστούν με δημιουργικό και βιωματικό τρόπο και να
αναπαραστήσουν την τροχιά που έχουν οι πλανήτες και ο Ήλιος εξασκώντας
την αισθητηριακή μνήμη.
➢ Να χορέψουν και να μάθουν τραγούδια με υπέροχες μελωδίες σχετικά
με το Διάστημα, στα ελληνικά και στα αγγλικά!
➢ Να σκεφτούν, να μετρήσουν και να κάνουν υπολογισμούς.
➢ Να κάνουν δραστηριότητες διάδρασης πάνω στο διαδραστικό πίνακα
και να εξασκήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και τη λεπτή κινητικότητα.
➢ Να συνεργαστούν και να καλλιεργήσουν επιπλέον τις εξής δεξιότητες:
Δεξιότητες μάθησης: Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη,
δημιουργικότητα
Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία,
Υπευθυνότητα
Δεξιότητες του νου: Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη,
αναστοχασμός.
Ψηφιακές δεξιότητες.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα: - πλανήτες από κοντά...με τη ψηφιακή εφαρμογή Artificial
Intelligence της NASA : (https://solarsystem.nasa.gov/planets/overview/)
- ταξιδεύουμε κι εμείς με τη Λάϊκα το σκυλάκι, στο διάστημα και παρατηρούμε το
ηλιακό μας σύστημα. (https://youtu.be/gCjcG2_vYBA)
- μαθαίνουμε τραγούδια για το Διάστημα:
“Μια γιορτή στη γειτονιά του Ήλιου” (https://youtu.be/vH-D8_mjGxU) και
“Οι πλανήτες” (https://youtu.be/SLNCt2PFBsk)
2η δραστηριότητα: - μαθαίνουμε τους πλανήτες στο μάθημα των αγγλικών και
ακούμε το τραγούδι: “The Planet Song” (https://youtu.be/NLhqWE3kxgQ)
- δραματοποιούμε την κίνηση των πλανητών γύρω από τον ήλιο, μέσα στην
τάξη μας και έξω στην αυλή. Τα παιδιά, κρατώντας μπαλόνια πάνω στο κεφάλι

https://youtu.be/COSzCNona4Q
https://youtu.be/Z1jA_2lJgkQ
https://solarsystem.nasa.gov/planets/overview/
https://youtu.be/gCjcG2_vYBA
https://youtu.be/vH-D8_mjGxU
https://youtu.be/SLNCt2PFBsk
https://youtu.be/NLhqWE3kxgQ


τους, είναι οι πλανήτες και κινούνται σε κυκλική τροχιά γύρω από το παιδί -
Ήλιος, στο ρυθμό της μουσικής.
3η δραστηριότητα: - μαθαίνουμε από την Kidepedia πληροφορίες για τους
πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και διαδρούμε με αυτούς στους
υπολογιστές και πάνω στο διαδραστικό πίνακα.

- παρακολουθούμε σε βίντεο την ιστορία του "Μικρού Πρίγκηπα": Ο Μικρός
Πρίγκηπας αποφασίζει να ταξιδέψει σε όλους τους πλανήτες ψάχνοντας για
αληθινούς φίλους. Θα τους βρεί; (https://youtu.be/_kQMNxR_RKI )
4η δραστηριότητα: - Μαθηματικά με κάρτες πλανητών: Αρίθμηση και
αναγνώριση των αριθμών 1-8
- εργαζόμαστε πάνω σε διάφορα φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα, τα
Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

https://youtu.be/_kQMNxR_RKI




Εργαστήριο 6
(4 διδακτικές ώρες)
«Ρομποτική -
Προγραμματισμός:
Ταξιδεύουμε στο
Διάστημα με το
ρομποτάκι Beebot!”

Το έκτο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του τρίτου θεματικού κύκλου έχει τίτλο:
“Ρομποτική - Προγραμματισμός: Ταξιδεύουμε στο Διάστημα με το
ρομποτάκι Beebot”

Στόχος του εργαστηρίου είναι τα παιδιά:
➢ Μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής να μάθουν να
προγραμματίζουν ρομπότ, μένοντας συνεχώς ενημερωμένα για τις
τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις.
➢ Να εισαχθούν στον κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του
αλγοριθμικού τρόπου σκέψης με τη χρήση του προγραμματιζόμενου
παιχνιδιού Beebot.
➢ Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων αυξανόμενης δυσκολίας,
να αναπτύξουν δεξιότητες προσανατολισμού και μέτρησης
αποστάσεων.
➢ Δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, τη
φαντασία, την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα επίλυσης
προβλήματος, μέσα από τη Διερευνητική Μάθηση.
➢ Να παίζουν, να ερευνούν, να σκέφτονται, να καταλαβαίνουν και
να ανακαλύπτουν γνώσεις μέσα από τον πειραματισμό.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:

1η δραστηριότητα: - Περαιτέρω εξοικείωση με τη μελισσούλα Beebot, με την
οποία ήδη έχουν γνωριστεί τα παιδιά από προηγούμενες δράσεις μας.
Κάνουμε μία επανάληψη στις λειτουργίες του ρομπότ και στις κατευθύνσεις
προς τις οποίες μπορεί αυτό να κινηθεί (μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά).
Κινούμε την Beebot ελεύθερα στη μοκέτα μας για να προετοιμαστούμε για την
επόμενη δραστηριότητα.
2η δραστηριότητα: - "Η Beebot ανακαλύπτει τις 4 εποχές του χρόνου":
Στο πάτωμα έχουμε τοποθετήσει εικόνες με τις 4 εποχές του χρόνου, από την
ανάποδη πλευρά. Στη συνέχεια προγραμματίζουμε την κίνηση της Beebot στο
πάτωμα, προκειμένου να πάει στην εικόνα με την εποχή που επιθυμούμε.
Ωστόσο, πρέπει το μελισσάκι να λύσει έναν γρίφο προκειμένου να ανακαλύψει
ποιά είναι η κρυμμένη εποχή. Τα παιδιά την προγραμματίζουν κι έπειτα τη
βοηθούν να λύσει τα αινίγματα.



3η δραστηριότητα: - “Η Beebot ταξιδεύει στο Διάστημα”:
Σε μακέτα από μουσαμά με σχεδιασμένο το ηλιακό μας σύστημα, τα παιδιά
προγραμματίζουν το μελισσάκι και το κατευθύνουν σε όποιο πλανήτη θέλουν,
ερευνώντας, δοκιμάζοντας, ανταλλάσσοντας προβληματισμούς και λύσεις.

Εργαστήριο 7
(4 διδακτικές ώρες)
«Αξιολόγηση»

Το έβδομο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του τρίτου θεματικού κύκλου έχει τίτλο
«Αξιολόγηση».

Στόχος του εργαστηρίου είναι:
Α. ως προς τις δεξιότητες μάθησης (συνεργασία, κριτική σκέψη,
δημιουργικότητα και επικοινωνία): οι μαθητές να ερμηνεύσουν και να
κατανοήσουν την αξία των συμμαθητών τους ως συνεργατών [κριτική σκέψη],
να μετασχηματίσουν τα προσωπικά τους βιώματα μέσα από βιωματικές
δράσεις [δημιουργικότητα], να συνεργαστούν [συνεργασία] και να μάθουν πώς
να αξιοποιούν τα κατάλληλα μέσα, ώστε να επικοινωνούν την οπτική τους και
τη γνώμη τους στην ομάδα [καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας].
Β. ως προς τις δεξιότητες του νου: οι μαθητές 1. να προβούν με την
καθοδήγηση και υποστήριξη του/της νηπιαγωγού σε οργανωτική, αναλυτική
και παραγωγική επεξεργασία των συλλεγμένων δεδομένων της θεματικής
ενότητας και 2. να έχουν επίγνωση, παρακολούθηση και έλεγχο της σκέψης
τους.
Γ. ως προς το θέμα: οι μαθητές 1. να κατανοήσουν τον ρόλο της ομάδας και την
αξία της συνεργασίας και 2. να έχουν κατανοήσει τους βασικούς άξονες του
θέματος του συγκεκριμένου κύκλου.
Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα: - Εικαστική τέχνη-έκφραση: γινόμαστε αστροναύτες και
ταξιδεύουμε στον πλανήτη που μας αρέσει.



- Φύλλο εργασίας: Γινόμαστε αστροναύτες και ταξιδεύουμε για κάποιον
πλανήτη της φαντασίας μας. Πώς θα τον ονομάζαμε;

2η δραστηριότητα: - τα παιδιά μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες με
ερωτήσεις, ασκήσεις και παιχνίδια πάνω σε όσα μάθαμε για τη Γη και το
Διάστημα, θυμούνται, εμπεδώνουν και αξιολογούν τις νέες τους πληροφορίες.
(Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους)
Ο Picou-Picou στο Διάστημα
Κουίζ για τους Πλανήτες
Βάλε τις εικόνες στη μέρα ή στη νύχτα, όπου ταιριάζουν
Διαστημικά Μαθηματικά
Βρες το διαφορετικό
Πλήθος δραστηριοτήτων για το Διάστημα εδώ
3η δραστηριότητα: - αξιολόγηση: «Τότε νόμιζα – Τώρα ξέρω»: οι μαθητές
αποτιμούν το πρόγραμμα και την ολοκλήρωση του τρίτου θεματικού κύκλου,
ξεκινώντας με αυτά που γνώριζαν στην αρχή σε αντιπαραβολή με όσα έχουν
κατακτήσει με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
- διαμορφώνεται ένας τελικός εννοιολογικός χάρτης, τον οποίο οι μαθητές και οι
μαθήτριες συγκρίνουν με τον αρχικό.

https://wordwall.net/resource/7351327/%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://wordwall.net/el/resource/2648355/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%B6-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B5%CF%82
https://learningapps.org/watch?v=po991qic320
https://www.liveworksheets.com/1-kn1779307ds
https://www.liveworksheets.com/1-le1776179yh
https://www.thinglink.com/scene/1418993791905300482%CE%A0%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%BF%CF%82%20%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CE%B5%CE%B4%CF%8E


Προσαρμογές για τη
συμμετοχή και την
ένταξη όλων των
μαθητών/τριών

Οι προσαρμογές που θα βοηθήσουν στη συμμετοχή και ένταξη όλων των
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των 7
εργαστηρίων του τέταρτου θεματικού κύκλου, αφορούν κυρίως τη διδακτική
προσέγγιση. Θα αξιοποιηθεί ένα πλήθος στρατηγικών διδασκαλίας, ρουτινών
σκέψης, ενώ αξιοποιώντας εποπτικό και ψηφιακό υλικό, βιωματικές δράσεις,
τέχνες και θεατρικό παιχνίδι, ο Κύκλος θα επιδιώξει να συμπεριλάβει όλους
τους μαθητές, συνεκτιμώντας τον ρυθμό και το προφίλ μάθησης του καθενός.
Η καθοδηγούμενη ανακάλυψη ιδιαίτερα για τους μαθητές του νηπιαγωγείου,
μπορεί να είναι μια αναπτυξιακά κατάλληλη πρακτική όταν στόχος μας είναι να
κατανοήσουν θέματα που μπορούμε να τα παρουσιάσουμε με συγκεκριμένα
παραδείγματα και η διαδικασία αυτή αποτελεί το πλαίσιο στήριξης που συνιστά
τη σταδιακή βοήθεια που παρέχεται στα παιδιά προκειμένου να
ολοκληρώσουν δραστηριότητες στις οποίες δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας
μόνα τους (Gredler, 2012)

Φορείς και
άλλες
συνεργασίες
που θα
εμπλουτίσουν το
πρόγραμμά μας

● Η SCIENTIX είναι μια διεθνής πρωτοβουλία επιστημονικής εκπαίδευσης και
οι στόχοι της είναι η προώθηση και η υποστήριξη μιας πανευρωπαϊκής
συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών STEM, ερευνητών και άλλων επαγγελματιών
της εκπαίδευσης Η SCIENTIX παρέχει δωρεάν πρόσβαση στην Πύλη Scientix και
στο υλικό http://www.scientix.eu/home
● Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) είναι η πύλη της Ευρώπης
στο διάστημα και το ESA Teacher's Corner προσφέρει ειδήσεις και πόρους που
σχετίζονται με τη διαστημική εκπαίδευση και δώρεαν πρόβαση στο υλικό
https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/
● Τα ταξίδια της NASA (Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος)
έχουν προωθήσει τις τεχνολογικές ανακαλύψεις και τα επιτεύγματα, και αυτά που
έρχονται, μοιράζονται μέσα από μοναδικές ευκαιρίες στους μαθητές και στο κοινό
με στόχο να συνεισφέρουν στο έργο της εξερεύνησης και της ανακάλυψης
δίνοντας δυνατότητα πρόσβασης σε Εκπαιδευτικό Υλικό
https://www.nasa.gov/stem

Τελικά προϊόντα
που παρήχθησαν
από τους/τις
μαθητές/τριες κατά
τη
διάρκεια των
εργαστηρίων

Τα παιδιά, στη διάρκεια των εργαστηρίων του προγράμματος, ήρθαν σε επαφή
με διάφορα υλικά, έντυπα, εικαστικά, ψηφιακά, κ.λ.π. και μέσα από την εργασία
τους σε ομάδες, συζήτησαν, πειραματίστηκαν, είδαν βίντεο, άκουσαν ιστορίες,
δραματοποίησαν ρόλους, τραγούδησαν, χόρεψαν, δημιούργησαν τα δικά τους
καλλιτεχνήματα, ζωγράφισαν, έπαιξαν διαδραστικά παιχνίδια, προγραμμάτισαν
το ρομπότ Beebot, εξάσκησαν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και απέκτησαν μέσα
από όλα αυτά νέες γνώσεις και εμπειρίες.

http://www.scientix.eu/home
https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/
http://www.nasa.gov/stem


Μπείτε στο παρακάτω περιβάλλον Microsoft Sway, για να δείτε ενδεικτικά τις
δραστηριότητες των μαθητών μας, στη διάρκεια του προγράμματος. (δείτε το
εδώ)

Εκδηλώσεις
διάχυσης και
Συνολική
αποτίμηση της
υλοποίησης της
υποδράσης

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους
γονείς των μαθητών μας
- μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) του σχολείου μας,
- μέσω ανταλλαγής e-mail,
- μέσω του εξωτερικού εργαλείου Microsoft Sway, όπου οι γονείς έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία του προγράμματος και τις δράσεις
των παιδιών τους στο σχολείο και
- μέσω του εξωτερικού εργαλείου padlet (δείτε το εδώ), στο οποίο αναρτούμε σε
τακτά χρονικά διαστήματα διάφορες έξτρα δραστηριότητες, για να ασχοληθούν
τα παιδιά με τους γονείς στο σπίτι, καθώς και να αναρτούν τις δικές τους ιδέες και
προτάσεις.
Σημείωση: Το παρόν πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων, αν χρειαστεί, μπορεί
να υλοποιηθεί και σε συνθήκες τηλεκπαίδευσης κάνοντας ορισμένες
τροποποιήσεις. Πολλές δραστηριότητες του προγράμματος μπορούν να
αναρτηθούν και στις ασύγχρονες πλατφόρμες e-class και e-me.

https://sway.office.com/Zihwdt4TXCRbl6BH
https://padlet.com/evi71xri/9ls1sfakxiurxl9v

